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 المقدمة
ة اكمدلسللللل  ؾراحتلللللب اكان ممرملللللة مفمؾ لللللة يللللل  م لللللؾ  ال لللللر  يللللل  ال  للللل

أوجللللدوا  غلللل ؼ يلللل  ح للللرر ؼ التلللل  رلللل رثف   للللر  للللدور   الرثللللف اك . وكللللرن للللل   عبللللف التللللرر  
ع للللفاؼ ملللللب المؾولللل  وال جللللب  يلللل  الللل ا ال  للللف أويان ولللل ف ة عد للللد  و للللمؾا   للللر 

وأ للللدعؾا يلللل  التاد للللد يلللل  ال  للللؾن ال لف للللة م  للللر ر للللر ب ال للللفن ور للللر ب يلللل  و لللل  
 لللللرروا   لللللر و  طب  لللللة اكملللللدلم الات لللللة ومثل لللللرح يللللل  ال للللل  مللللللب طلللللؾ  ال مرملللللة

عملللللل  ملللللل ا  الموللللللف ووؽ وأيللللللريؾا ل للللللر وطللللللؾروا يو للللللر  لللللللت مم طب  للللللة ح للللللرر ؼ 
طب  للللة  تااللللؼ. ومللللرل المررلللل  م  لللللة ممولللل   وطبللللر   ؼ وأهوا  للللؼ ور للللؾع ؼ اللقللللري  و 

 .ع داؼ حت  ربؾأ   ض كبرر المترن م ر   الؾياراح لدى الام رء واكمفاء
ر لللللر ب ال لللللفن يللللل  اكملللللدلم.   لللللوتؼ ر لللللروللللللل لػ يللللل  اللللل ا الب للللل  المات لللللف    

حتلللل  م ر للللة  يلللل  اكمللللدلم  لف للللة ال ف  للللة ف للللر ب الالي  للللرول الب لللل  ور للللد متملللل  
ملللؽ الم لللرار المتلللؾيف . وملللؽ ملللتل الب للل   سلللم  الملللرا   القلللفن السلللرا  ال الللف  

إللللل  مب لللللوؽ ر  سللللوؽ  للللبقت مر مقدمللللة  يلللل  اكول  رللللؼ   لللل  ممللللره  مللللؽ ر للللر ب 
 ال فن ومؾيؾعرر ر عبف ال  ؾر اكمدلس ة المت رقبة.

ب ويلللللل  المب لللللل  اللللللللرم   ر روللللللل  ي لللللل  الا للللللر   والسللللللمرح الف  سللللللة لف للللللر     
ال لللللفن يللللل  اكملللللدلم. وحرولللللل  يللللل  المب للللل  الؾ لللللؾل إلللللل  ا لللللفي السلللللمرح التللللل  
ا تام للللل ر البلللللرحلؾن يللللل  اللللل ا المالللللرل. رمللللل  اللللل ا المب للللل  مررملللللة أجممللللل  يو لللللر 

 مت اة الب   ومت ت .
 ل للر مللؽ ومللر اكمللدلم لللبتا رلل كرر إملل  حولل  مللؽ الب لل  أام للة ورتبمللؾر     

 الدرا لللرح  ا لللب يللل  الاؾامللل  الس ر للل ة والد   لللة  مملللر ومفمؾ لللة مموللل   ممرملللة
 إ لتم  و لؾم  ملؽ إحسلر  مر  لةكؾم لر  ول فا أم مللفا لمل  م م ببلة اكمدلسل ة

 يل  مولف ة ك تلف  مر لة   ممول اح ورمول ح اكحلدا  ملؽ كلولفا ول دح  وئلة يل 
 اكملدلم رلرر   يلفون كريلة يل   لب ي سل  اكان يل  لل م ح لر  اكملدلم 

و مللر  ةوعمفام ل ةوعسللمف  ةوا ت لرا  ة  ر ل  عف  لة حضللرر  إ لتم ة أ لفي الل  



 ...............................................حتى نهاية القرن السادس الهجري  في األندلس يةالحرب النثرية رسائلال   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                66  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
                                                                                                    7 
 جمادي األول                                                                                                              

هـ4774                                                                                                                

  
                                                                                                                    63 

                                                                                                  كانون األول                                                                                                               
 م5349                                                                                                                

 303                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

 ال الف   الفا ل  القلفن  يل   ركتملرل م رلم لر  ؾم لر ال ا حتل  رتلفاا ول فر ر يالل 
 ال اف . السرا  القفن  م ر ة حت 

 المب   اكول:

 :ر ر ب ال فن
يلللل  اكمللللدلم. ومر للللت ؼ ال للللر  عرمللللة اكان ممرمللللة عم للللر يلللل  م للللؾ   أرالللل       

  لللللر  رموللللل وامر لللللة  أوياملللللر  غ لللللؾر يللللل  ح لللللرر ؼ  ي  لللللدعؾاأرثلللللفا  م  لللللر  وكلللللرن لللللل  
كرلمؾوللللل  وال جلللللب  مرن لللللػ علللللؽ ال  لللللؾن التقمود لللللة اكملللللفى ملللللؽ وللللل ف ومللللللف التللللل  
 لللللرروا   لللللر عمللللل  مللللل ا  المولللللف ووؽ وطلللللؾروا يو لللللر  للللللت مم ح لللللرر ؼ وطبلللللر   ؼ 

ملللللة المفمؾ لللللة التللللل  رموللللل    لللللر ولمممروأهوا  لللللؼ ور لللللؾع ؼ اللقلللللري  وطب  لللللة  تاالللللؼ. 
المتلللرن واكا لللرء يللل  هلللللػ ال  لللف ج ملللت ؼ  تبلللؾؤا م ر لللل  عم لللر يللل  الدوللللة كللللؾيراء 

ملللؽ   لللؽ  ويللل  ممرملللة المتر لللة جلللرء يللل  كتلللرن  م للل  الظوللل للللدى الام لللرء واكملللفاء. 
وأمللللر المتر للللة ي لللل  عملللل  يللللف وؽ أعتامللللر : " لممقللللف  التممسللللرم ( (اكمللللدلم الفطولللل 

كررلللل  الف للللر ب وللللل  حللللي يلللل  القمللللؾن وال وللللؾن ع للللد أاللللب اكمللللدلم وأوللللف  أ للللمر   
المررللللل  و  للللل   السلللللمة  اظظللللل  ملللللؽ   غمللللل  يللللل  ر لللللرلة وأالللللب اكملللللدلم كلولللللفو 
االمتقلللرا عمللل   لللرح  اللل   السلللمة ال  ملللراون    ملللؾن علللؽ علفارللل  ل غلللة يللل ن كلللرن 

    لللل  جرالللل  وال ممرمللللل  مللللؽ  للللمظرم  مللللؽ رسلللللم   مر  للللر عللللؽ ارجللللرح المملللللرل لللللؼ
اكلسللللؽ يلللل  الم ريللللب والظ للللؽ عم لللل  وعملللل   للللرحب  والمررلللل  ا مللللف كررلللل  ال مللللرم 
املللللل ا   فيللللللؾن كررلللللل  الا بلللللل   وال  مللللللؾن  ركمللللللدلم و للللللف ال للللللدو  ال م للللللفام ر وال 
  ؾا لللللللر البتللللللللة إه الللللللل ا الوللللللل ب مب لللللللل    تللللللللر  إلللللللل   للللللللرحب  عغمللللللللرء ال للللللللر  

 ؾي ف  سم  كرربر .حت   رر ال (1 "ووجؾا ؼ.
ولللل دح اكملللللدلم وم لللل  البدا لللللة أجللللؾاء ال لللللفن واال تتللللرل وكلللللب مللللر رايللللل  اللللل        

اكجللللؾاء مللللؽ عللللفو  وم للللرع . يممللللر م مللللؼ أنح اكمللللدلم امملللل  يلللل  إطللللرر ال مللللؼ 
ال ف لللل  واي للللتم  مت اللللة ال للللت  اللللل    رملللل   لللل  جوللللؾ  المسللللمموؽ. ومللللتل ال للللت  

ح جؾلللللة ااملللل  مئللللرح السلللل وؽ مللللؽ جللللفح حللللفون. وملللل   للللقؾأ ال مللللؼ اكمللللؾ   للللدأ
يتللللللفاح اال للللللتقفار رللللللرر  وااليللللللظفا رح رللللللرر  أمللللللفى. وك للللللفا  أااء االر للللللرل  للللللوؽ 



 ...............................................حتى نهاية القرن السادس الهجري  في األندلس يةالحرب النثرية رسائلال   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                66  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
                                                                                                    7 
 جمادي األول                                                                                                              

هـ4774                                                                                                                

  
                                                                                                                    63 

                                                                                                  كانون األول                                                                                                               
 م5349                                                                                                                

 303                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

الام لللرء واكملللفاء و لللرا  جوؾوللل ؼ وحلللل ؼ عمللل  القتلللرل أو لمسللل   يعلللرا  أحلللد اللللؾال  
الاللللررجوؽ عللللؽ طرعللللة السللللمظة كرملللل  الف للللر ب و للللومة أااء رمللللػ اك للللفا . وللللل لػ 

ة يلللل  عمؾم للللر الللل  جلللل ء مللللؽ الف للللر ب الد ؾام للللة  كمح للللر رللللدور يلللل نح الف للللر ب ال ف  لللل
يلللللللل  اكو للللللللرأ الف للللللللم ة لمسللللللللمظة ال ركمللللللللة ووالر للللللللر و للللللللرا  جوؾولللللللل ر. "مللللللللؽ 
المؾيللللؾعرح الم مللللة التلللل  عرلات للللر الف للللر ب الد ؾام للللة اكمللللؾر ال ف  للللة الماتم للللة. 
يقلللللد وللللل دح اكملللللدلم ملللللتل القلللللفون اللترثلللللة اكولللللل  لم لللللت  كلولللللفا  ملللللؽ اكحلللللدا  

 (2 س ر  ة الت  رماض  ع  ر حفون وو ر   اامم ة ومررج ة مظوف ."ال
ومغلللفا  لولللد  و للل  ال لللفن عمللل  ح لللر  ال لللر  وم ؾ للل ؼ وأ  لللرا ر رثوفالللر عمللل  مفكللل     

ال مللللرم و للللمظرم ؼ يقللللد "كرملللل  ال للللفن ومللللر رلللل ال هاح أرثللللف يلللل  م للللؾ  ال للللر  عرمللللة 
اللللدار يلللل  ولللل ف واكا للللرء مر للللة  مللللؽ مغللللراف الللل ا التلللل رثف الق للللر د الظؾ مللللة التلللل  م

الولللل فاء م لللل  ال  للللف الاللللرام  وحتلللل  ال  للللؾر المتلللل مف  وكللللرن لم لللللف راللللرون كلللل لػ 
مللل  اللل ا اكرثلللف ور بولللف ع للل  مرر للل  اكا لللرء يللل  المولللف    لللؾر   موملللة ولم للل  ع لللف 
ا لللللللر  ولللللللمب وا للللللل   وللللللل ب  ظ لللللللر  ملف لللللللة عد لللللللد  أورار لللللللر الم لللللللرار اكمدلسللللللل ة 

 (3 والموفق ة..."
يللللل  أحلللللر وؽ كلولللللف  ل قلللللب و لللللر   ال لللللفن وعفوي لللللر وكلللللرن الؾ للللل  أاا  المررللللل      

وعللللللداار ومتر ا للللللر "وو لللللل  ال لللللللف اكمدلسلللللل  ال للللللفن وعللللللداار ومللللللر  ت ملللللل    للللللر 
وال تللللر ت التلللل  رللللتماض ع  للللر عملللل   لللل ود الماتملللل  وأحللللؾال ح ررلللل   ور مللللر رظف لللل  

و للللل    لللللض الم لللللرره ور لللللؾ ف رظؾرار لللللر وك   لللللة  إلللللل   لللللض القظللللل  الؾ للللل  ة 
 (4 ء"ر قو  ال  ف عم  اكعدا

اوللللتمم  ر للللر ب ال للللفن عملللل  أ للللفا  مت ؾعللللة يفيللللت ر طب  للللة المؾاقلللل  التلللل       
كتبلللل  يو للللر. يرلف للللر ب التلللل  رمتلللل  مللللؽ الام للللرء إللللل  مللللؽ اللللؼ أاملللل  ملللل  ؼ راتملللل  
أ فايلللل ر عللللؽ رمللللػ التلللل  رمتلللل  مللللؽ الللللؾال  والقللللرا  إللللل  الام للللرء واكمللللفاء. وكلللل لػ 

لف للللر ب مللللر احتللللؾح عملللل    للللف  الللل ا امتتيللللر  يلللل  طب  للللة مقدمللللة الف للللرلة. يمللللؽ ا
ال  لللل  والتؾج لللل  وضعظللللرء   للللض الاظلللل  ال ف  للللة مللللؽ  بللللب الام للللرء واكمللللفاء إللللل  
 لللللرا  الاللللل س. وملللللؽ الف لللللر ب ملللللر رضلللللم   طمللللل  ال لللللؾن وايملللللداااح ال سلللللمف ة. 
وم  للللر مللللر رضللللمؽ  للللف   لللل  ال مر للللة وريلللل  الم  ؾ للللرح يلللل   لللل ؾ  المقللللررموؽ 
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ضلللل ر مللللر جللللرء   للللد  الل للللرء عملللل  وضولللل رراؼ  راتمللللرم ال للللركؼ   للللؼ و  عمللللرل ؼ. و  
 ظؾلللللللة أو عتللللللرن ولللللللؾم عملللللل  رق للللللوف. وا للللللره ر للللللر ب الت  ئللللللة  رل  للللللف والغ للللللف 
 رلم لللللرره. و وفالللللر  ولللللفس و ؾيللللل  علللللفو  وأ لللللبرن ال   ملللللة ومت سلللللرر ر و بلللللفر 
ال ت الللللة  ولللللف المف ؾ لللللة و  للللل   ظؾللللللة الاللللل س وولللللارعة المقلللللررموؽ يللللل  اللللللدير  

ل ظمللللئؽ اللللل  ؽ وج لللل  الف للللرلة الللللو ؼ  و للللؾ  الالللل س الم للللرا  وكلللللف  عللللدا  و  للللؾا
 (5   نح ال  ف   مؾن حم   ؼ ي  المف  القرامة.

 لللتمؾن الؾر قلللرح الترل لللة مملللرن علللف  مملللره  ملللؽ ر لللر ب ال لللفن يللل  اكملللدلم يللل  
 ع ؾرار المبفى اك ر  ة.

 :ال ت  وال  ف واكمؾ  
يللللل  البلللللدء مريللللل  الاولللللؾ  ال رر لللللة ال لللللفن رملللللؾ ال لللللفن مللللل   لللللؾاح الملللللدن     

التلللللل  كرملللللل  ر للللللرول  للللللد رقلللللدم القللللللؾاح ال رر للللللة. وكللللللرن اكمللللللفاء يلللللل   اي لللللبرم ة
ثم لللللؾن ار لللللرل ؼ مللللل  القلللللرا  يللللل  م لللللرا ؽ ال لللللفن ومللللل  وال  الم لللللرط   اكملللللدلم 

الماتم للللة عللللؽ طف لللل  الف للللر ب. وال وللللػح أن الف للللر ب التلللل  كرملللل  ال للللفن مؾيللللؾع ر 
وا لللتمفار حفكت لللر كلولللف  ملللؽ  لللوؽ رملللػ الف لللر ب. "و لللد كلللرن ل ولللرأ الاولللؾ  اكملللؾ  

يلللل  م رر للللة اللللللر ف ؽ عملللل  ال مللللؼ  إللللل  جرملللل  موللللرط ر الاللللررج  اللللل    تملللللب يلللل  
الا لللللرا يلللللد الدوللللللة ال  لللللفام ة يللللل  أم لللللرء ماتم لللللة ملللللؽ ولللللب  الا  لللللف  ايلبوف لللللة  
وم رر للللللة ال سللللللو ووؽ اللللللل  ؽ ر للللللرل ؾا ملللللل  ال للللللرطمووؽ يلللللل  ال للللللدو  الم ف  للللللة يللللللد 

ن الف للللر ب  إه كللللرن حللللري ا   ؾ للللر  يموللللرء اكمللللؾ وؽ  ركمللللدلم   للللدا  الؾا لللل  يلللل  أا
الممرربلللللرح ال ف  لللللة التللللل  كرمللللل  حمقلللللة الؾ لللللب  لللللوؽ الام  لللللة أو اكمولللللف اكمدلسللللل  

 (6 وأمفاء الا س ي   رحرح الم رره."
وملللللتل ال  لللللؾر اكولللللل  لم لللللت  وال  لللللف اكملللللؾ  و لللللم ر "ملللللؽ  لللللؾاكوف ر لللللر ب    

  لللللقف  لللللف س أ لللللم  : الممقللللل اللللللفحمؽ اللللللدامب عبلللللد ال جلللللف والت د لللللد ملللللر كتبللللل  
رجللللب مللللرر  عم لللل   سللللم   للللم مرن  إللللل  اللللل(138الدوللللة اكمؾ للللة يلللل  اكمللللدلم عللللرم 

اكعفا للللل   حوللللل   لللللدعؾ   لللللرلفجؾ  علللللؽ  لللللفور   و  لللللدا   لللللرلبظس  للللل  إن الللللؾ للللللؼ 
 سللللللتا  لدعؾرلللللل   حولللللل   قللللللؾل: "أمللللللر   للللللد   يللللللدع   مللللللؽ م للللللرر ض الم للللللره ف  

ن   للللللدا  اللللللل  الظر للللللدح االعت للللللرم   بللللللب و عللللللة  والت سلللللل  عللللللؽ جللللللرا  الظف لللللل   ل ت م 
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الامرعلللة  أو كلقللللوؽ    ر  للللر عمللل  ريلللل  الم  لللل ة ممللللرال   ملللر  للللدم   للللداه  ومللللر   
  غتم لم بود.

ومللللؽ  للللؾاكوف الف للللر ب التلللل   للللمم   للللبوب الم للللرم ة والمتط للللة والتف ولللل   رمللللػ    
(" آمللللف وال  اكمللللدلم عر للللف الدولللللة اكمؾ للللة  ؾ لللل  ال  للللف   الف للللرلة التلللل  وج  للللر 

الدوللللللة الةبر للللل ة وعلللللب وال لللللر عمو لللللر الللللل  أن املللللب عبلللللد اللللللفحمؽ اللللللدامب وق لللللرم 
 (الللللفحمؽ الللللدامب عبللللد  إللللل  اكمللللدلم وا ملللل  وأ للللم الدولللللة اكمؾ للللة يلللل  اكمللللدلم"

 بلللب ال للللفن  و  مللللر    للللف  يو للللر عم لللل  الفعر للللة  و  للللرول مداعلللل  وض  رعلللل   رل للللدول 
د امت لللل  إلو للللر م ولللللػ عللللؽ ال للللفن متب للللر  أ للللمؾن التف ولللل  والمتط للللة: "أمللللر   للللد   يقلللل

وملللل   م للللؾه مللللؽ السللللفا  وأاللللب الاتللللف  إل للللػ سللللرحب الم ملللل   ورلللل  س مللللؽ رلللل  س 
 -جللللبح وعللللت–وال للللدر ومقللللض اك مللللرن المثكللللد   التلللل  كلللل  ؾا   يو للللر وكلللل ح ؾمر  و لللل  

مسللللت وؽ  عمللللو ؼ  ولقللللد كللللرمؾا م  للللر يلللل  هرى ك لللل  وريرن للللة  لللل س   حتلللل   م للللؾا 
اللللل قض   ن  مللللؽ ورا  للللؼ م لللل  . يلللل ن  إللللل  للللؾا هلللللػ  وا للللتبدلؾا  للللركمؽ مؾيللللر  وج 

ك لللل  رف للللد المللللرل و لللل ة الا للللرن  ي مللللر أوللللل  لللللػ ممللللؽ لالللل ح إل لللل   أك  للللػ   وأ للللب 
رحمللللػ  وأم لللللػ م لللل  إن أراح و  ولللل  رف للللد  رثللللؼح لللللػ ع للللد   وهمتلللل  يلللل  أال  أ للللدر  

 (7  ػ  وال أممؽ م ػ ا ؽ عم   رح  أيف ق ر وال  وف ".
ومللللللؽ الف للللللر ب ال ف  للللللة التلللللل  رضللللللم   ال لللللل ح عملللللل  أملللللل  ال  ظللللللة وال لللللل ر      

 ر لللد  يللل  ال لللدو  الم ف  لللة  إلللل الف لللرلة الاؾا  لللة التللل    للل    لللر ال ملللؼ المست  لللف 
(" ه  السلللل  وؽ  كللللرن ي لللل ؼ الممرل للللػ ال ر للللف وؽ الللللفحمؽ ال ر للللف    رللللل   للللؽ عبللللد 

وملللللؽ أ لللللؾى القلللللد  وملللللؾل  عبلللللد اللللللفحمؽ ال ر لللللف ومقف لللللر ملللللؽ ا  للللل  المست  لللللف 
ال غلللللف   وض قلللللر ا توللللل رر ال للللل ر   إلللللل   ويو لللللر  لللللدعؾ  ال سلللللمف وؽ يللللل  اكملللللدلم"

حوللل   قلللؾل: ولللل م  ا للل  عم لللػ أنح الولللترء  لللوؽ  لللد ػ  والب لللف اوملللػ  ور ملللر ر للل ر 
ركؾ لللللل  يرج للللللب الظ للللللرم هموفرللللللػ  وح غلللللل  رارررللللللػ  يللللللركمؾال   مللللللد   مؾيللللللؾر   

  يللل  الظ لللرم ج لللده  ووطلللؽ عمللل  ال لللبف واحتمرل لللر يللل  كلللبح و للل  ملللتممؽ ... واحلللت
 وتللللػ حتلللل   قظلللل    اا للللف ال ر للللقوؽ  و  للللف  ملللل   إللللل م سللللػ  وال رم  للللر  فجللللؾ  

 (8 المم د ؽ".
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 :ع ف الظؾا   والمفا ظوؽ
وللللرح رح  للللوؽ أمللللفاء اكمللللدلم و للللد  م لللل  ال ت للللة مكللللرن الللل ا ال  للللف يتللللف  حللللفون و 

ارجلللللة   وللللل   لللللرا االيلللللظفان يم لللللر . "لقلللللد اولللللت م  ال لللللتؽ وال لللللفون  لللللوؽ مملللللؾه 
الظؾا للل   يملللر رملللرا راملللد حلللفن حتللل  رولللت ب أملللفى  وللللؼ  الللب ع لللد أمولللف ملللؽ رثلللؾر  

أو هاه  أو حللللفن روللللؽ عملللل  الللل ا اكموللللف أو هاه  يت للللداح  اي ملللل ؼ قللللؾم   للللر الللل ا 
ح االوللللتبركرح التلللل  لللللؼ رقلللل  ع للللد حللللد  وكللللرن عللللدا الضلللل ر ر مللللؽ الم للللرره وكلللللف 

المسلللللمموؽ كبولللللفا . ويلللللل  علللللب الللللل   الغلللللفو  لللللللؼ  للللل  ض   للللللض المتلللللرن  للللللدوراؼ 
م للللللؾ  الا لللللد ورؾج للللل  اكمللللللفاء الللللل  رؾحوللللللد    رثلللللرر الس ر للللل  ال لللللرا  والمتملللللللب 

 (9 ال  ... ول ب مفا هلػ حف  ؼ عم  ممرمت ؼ ع د اكمفاء".
 مؾا م ر للللل  الللللؾياراح ع لللللد اكملللللفاء والممللللؾه وكلللللرن ملللللؽ و مللللر أن أ لللللفي المتللللرن وللللل

المملللللؾه واكملللللفاء  يقلللللد كلللللرن الملولللللف ملللللؽ  أولئلللللػرلللللد  ت الف لللللر ب  ر لللللؼ  م لللللرم ؼ
ال ت للللللة والضلللللل ر ؽ  وضرثللللللرر ر للللللر م ؼ ام مر للللللر  لفتبللللللة أ لللللل رااؼ رتضللللللمؽ الت ولللللل ت 

يمللللؽ ر للللرلة ك لللل   مللللف  للللؽ الق للللوف    ور لللل   سللللؾ    ضلللل ؼ عملللل  الللللب ض ا مللللف
(" اللللؾ رثرللللل  وآمللللف ممللللؾه   لللل  الةبللللرا يلللل  الم تمللللد  للللؽ  بللللرا لوللللرعف ا عملللل  لسللللرن

اكمللللدلم  وكللللرن مممللللر يوللللبوم ة و فطبللللة يلللل  ع للللف ممللللؾه الظؾا لللل   بللللب أن  قضلللل  
وض رررلللل  عملللل  أحللللدى المللللدن اي للللتم ة الماللللرور   ر لللل   عملللل  إمرررلللل  المفا ظللللؾن"

"ورقللللدم   مفا للل    قللللؾل يو لللر: إلللل ال لللف  والتلللدموف اللللل   أ لللرن المد  لللة وأحرلت للللر 
لظمللل  اللللل ر... يتقلللدم  يللل  م سلللمف ألح تللل   لللد ايعالللرل  وحرلللل  البد  لللة  و للل  و لللوؽ 
االحت للللرل  ي مالللل   لللل  عملللل   مللللد  أ رمللللر    ظ لللل  يو للللر اوملللل  كللللبح الفيللللر   ولللللؼ أ لللل   
حؾلللل   لللق ر  عمللل  جلللدار  وال  ر ملللة  عمللل   لللر    رثلللؼ ملللفرح إلللل  ج لللة يتملللة أجلللؾ  

أعمرل للللللر  وأرسلللللل ؼ م ر م للللللر وأج للللللب أعرلو للللللر متل للللللر  وأرقللللللف ى  رل  لللللل  وايحللللللفا  
ويلللل  الللل   الف للللرلة  تبللللوؽ الب للللد اللللل   و للللب ال لللل  حللللرل المسللللمموؽ  (16 أ للللريم ر..".

يلللل  رمللللػ المفحمللللة مللللؽ القتللللرل وال ف للللة واالحتللللفان والت موللللب  للللب ض والتاف لللل  اللللل   
 أ تادم ممر ا ت    طر رر ؼ وا ت    مؾارااؼ وج م ؼ ي  رء م  ؾكوؽ.

اللل   ال لللرل اللل  السلللر د  عمللل  الؾيللل  الس ر للل  والتللل  طب للل   ولملللؽ ومللل  كلللؾن    
مؾقلللل  أ ملللل  اكا للللرء يلللل  حو  للللر  إالح أن ا للللره مؾاقلللل  م للللر ف   للللدرح عللللؽ   للللض 
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اكا لللللرء راتمللللل  يللللل  رقلللللد فار ورؤ ت لللللر لم لللللفن. ومللللللرل اللللل ا القظ لللللة ال لف لللللة التللللل  
  للل  (" الللؾ ا لللؽ  لللفا اككبلللف ملللؽ أالللؼ أ ظلللرن ال للللف الا ؽ  لللفا اك للل فالمررللل  كتب لللر 

ال لللللفن و  للللل ر ملللللؽ عؾا ب لللللر ويو لللللر كتللللل :  أالللللؾال لللللر    للللل   يللللل  القلللللفن الفا للللل "
"ال للللفن موللللممة لم  للللؾ  متم للللة ل مللللؾال مامبللللة لم دامللللة يلللل  ال ؾا لللل   رملللل ح م را   للللر 
ل ولللللفار ور ملللللل  كللللللت كلللللب عر بت للللللر عملللللل  اكم للللللرر و مملللللر رقللللللدس مولللللل م ر و  ملللللل  

 لللرر وال  سلللت   ملللؽ يلللفار  مفجم لللر  اال يلللفا  الولللف هؤ لللرن الظمللل   مملللؽ ال    لللب  
يللللرن امللللػ لللللؼ   قللللد وان ماللللر لللللؼ   مللللد  رثللللؼ رللللفرمض جمللللراوف ال للللر  وأولللللؾ اللللل كف 

ن   للللؾااس ثوواكعللللرعؼ أمظللللررا   واكحر للللؽ آرثللللررا  يلللل  لاللللت رب للللد عللللؽ السللللؾاحب و  لللل
ر للللد ع  للللر المؾااللللب  ي  لللل ح ال للللر  لبللللر  وأ  للللداؼ مغللللفا  وأمبللللفاؼ أحسللللر ر  مللللؽ حللللضح 

ورب لللللوفا   وملللللؽ  لللللؾء  إرولللللرااء الالللللفس وللللللؼ  للللل ل إ لللللفا إلللللل عمللللل  ال لللللم  ومسللللل  
  ريرمللللللرءوع لللللل  الم  للللللري ؽ   ريط للللللرءال ؾا لللللل  راؾ  للللللر  ور لللللل  فا  و للللللرار ال ت للللللة 

إم لللر عمللل  ال قللل ض ملللؽ  (11 وولللؾكة ال لللفن  رلاضلللد ي قلللؽ اللللدم وحمللل  ال لللفم...".
السللللمؼ ومبلللل  ال للللفن ورا لللل  و تر للللر   إللللل رمللللػ الف للللرلة يلللل  م تؾااللللر والللل  رللللدعؾ 

و سللل   كررب لللر لم لللض عمللل  حقلللؽ اللللدمرء وضط لللرء ملللرر ال لللتؽ واال تتلللرل م   لللر السلللمؼ 
يلللل  مغللللف ال للللر   ومقب للللر  ال للللفن ع للللداؼ هاكللللفا  يضللللر ب ال مللللؼ واور اكم للللرر يلللل  
وقلللل  ال   لللل  ورتيلللل  اكمظللللرر التلللل   سللللبب ر اكوللللفار اللللل  ؽ ال   تمللللؾن  لللل   عللللرر 

 ست ؾن مؽ أ ة عرقبة ر رل ؼ. م ق ؼ وال  
وضها كلللرن المررللل  أ لللؾ  ملللف  لللؽ الق لللوف  يللل  جرمللل  ال لللفن ومبت الللر   لللدمررار  كملللر    

رقللللدم يللللل  مقظللللل  ملللللؽ ر للللرلت  آم لللللر   ي م لللللر ال م لللللدم أن ماللللد كرربلللللر  آملللللف الللللؾ أ لللللؾ 
(" كرملللل  ال لللل  يعرمللللة إوللللبوم ة  بللللب اولللللة   لللل  عمللللف  للللؽ ال سللللؽ ال للللؾيم   ح لللل 

حولللل    بللللف عللللؽ وللللارعة  الس ر للللة وعللللرلؼ  رل للللد  "  بللللرا وللللرعف  و مللللؽ رجللللرل 
الم تضللللد  تظللللف  يلللل   إللللل ر للللرلة    ر للللرل وحممللللة يلللل  الللللدعؾ  اللللل  حقللللؽ الللللدمرء 

ر ظلللللؾ  عم للللل : "... وال لللللفن يللللل  اجتت  لللللر علللللفو   ال لللللفن وملللللر إلللللل جللللل ء م  لللللر 
رظبللللل  اك ملللللرر   ر لللللر  ولللللمظرء عبلللللؾ  راتمللللل  اك ملللللرر  مفر لللللر  يرك لللللب لم ب لللللر 

ب  ر حر لللللد يلللللرمم   م ولللللد علللللؽ ممرم لللللر وع للللللة يللللل  مولللللدام ر وارا واككللللللف علللللؽ وللللل
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يؾ ؾاالللللر ولللللمة السلللللتس و ف لللللدار مسلللللر   اكولللللبرس و تررالللللر مت لللللرعد اكرواس  يللللل ن 
  (12 عس م لوم ر مد  مؽ االم فام و م ر  رعة االمسارم..."

"واللللل   الف لللللرلة رللللل كفمر واملللل ا ملللللفى أ لللللؾارر  مت لللللدا  و  ضللللل ر  ت لللل   رل مملللللة.    
جلللرءح يللل  م مقلللة ياولللف  لللؽ أ للل   لللمم  ع لللدمر كلللرن  للل م ال لللفن    لللؾر ال لللفن التللل 

و  للللدا مضللللررار وآرثرراللللر الفاوبللللة عملللل  المت للللرر وؽ  و  للللد الللل ا المررلللل  اا  للللة لمسللللتم 
 (13 مؽ متل ر رلت "

 :ع ف المؾحد ؽ
رموللللل  اللللل ا ال  لللللف ع لللللف المؾحلللللد ؽ  راليلللللظفا رح وال لللللفون ولللللرم  وللللل ن أكللللللف    

يتلللللللفاح التلللللللرر   اكمدلسللللللل . وال ولللللللػح إن ال للللللللف  وم ؾ لللللللر  الف لللللللر ب الد ؾام لللللللة 
 رعتبررالللللر ام مر لللللر  ل ولللللرأ السلللللمظة يللللل  ايملللللرراح والممرللللللػ وم ررك لللللر   ؾاكللللل  كلللللبح 

المت للللرراح واالمتمر للللرح رمللللػ اكحللللدا  ال رمللللة والاظوللللف  و  مللللب رظؾرار للللر و سللللاب ا
 .(14 يو ر و  بف عؽ ماتم  جؾامب ر

 لللللد كرمللللل  لمم لللللرره التللللل  مريلللللرار المؾحلللللدون يللللل  اكملللللدلم لتؾ للللل   م لللللرط      
م لللللؾهاؼ و سللللل   للللل ظفر ؼ عمو لللللر  لللللداار يللللل  أان الف لللللر ب يللللل  حو للللل . م ؾ لللللر  
وأن الم للللفو  اللللؾ ايااللللرر ال لللللف يلللل  رمللللػ ال تللللف  مللللؽ ح للللر  اكمللللدلم والتلللل  رفايقلللل  

 لللللفاعرح الس ر للللل ة وال ف  لللللة  لللللؾاء  لللللوؽ اكملللللفاء أو  وللللل  ؼ و لللللوؽ الممرللللللػ مللللل  ال
اي للللبرم ة. يقللللد أورا ل للللر  فوي سللللرل ال د للللد مللللؽ الللل   الف للللر ب ويللللؼ كتللللرن "ر للللر ب 

"  للللوؽ ايت لللل  أ ضللللر  عللللداا  كبوللللفا  م  لللر. ي قللللفأ ي لللل : "م لللل  القضللللرء عملللل  رثللللؾر  مؾحد للل 
مؾاج لللللللة ر املللللللرح ا لللللللؽ اكملللللللدلم  ل إلللللللل المؾحد لللللللة  ايملللللللداااح ملللللللرر  ر ا لللللللدح 

  ويللللل  اللللل ا الؾ للللل  أ ضلللللر  كرمللللل  الامرعلللللرح ال  لللللفام ة ر للللل  وييللللل ري ملللللفام س 
  يؾ للللم  ةق للللرا  القر للللد الام قلللل  "جفامللللد "  جوفالللللدو( ر  وللللف عملللل  اكرايلللل  المؾحد لللل

واا  آ   يرعتفيللللت ر عسللللركف مللللؽ  فمرطللللة وايتملللل  م  للللر ال  للللر ؼ  يمتلللل   إللللل مللللف  
ور مللللر أ ضللللر إللللل  أم لللل  وي للللف  –الام  للللة  إللللل    واللللل   فمرطللللة الولللل   أ للللؾ عبللللد

مابلللللفا    للللل ا "االمت لللللرر" ي جر للللل  الام  لللللة م  ئلللللر  لللللل   ف لللللرلة  -السلللللود أ للللل  ح للللل 
يلللل  اللللل  و 563يلللل   لللل ة رمضللللرن  اللرللللل  مللللؽ ولللل فوراح يلللل  المللللؽ... مثرمللللة ن 
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ح للللل  ر لللللرلة وراح يللللل   أ لللللؾم لللللم المؾيلللللؾ  وم لللللم التلللللرر   كتللللل  ال للللل  السلللللود 
 ما ؾلتر المرر . المؽ... والف رلترن م ر  

اللللؾ  ومولللمف  عملللل  آال لللل  وم ملللل    إال  اللللل   ال اللللل   إلللل مؼأملللر   للللد  ي مللللر م مللللد   
عللللؽ االمللللرم الم  للللؾم   روم للللم  عملللل  ل مب لللل  الم للللظ   ور للللؾل   ومسلللل ل  الفيلللل

 لللللبوم   وملللللؾال  اللللللدعرء  إلللللل الم لللللد  الم ملللللؾم القلللللر ؼ  للللل مف   ر لللللرل  واللللللداع  
 ر للللة رتم ملللل   إللللل ل للللرحب  ومم  تلللل  ايمللللرم أموللللف المللللثم وؽ ممولللل  أمللللف  ال   لللل  

 ورمموم .
 مللللر  لللل ر    يلللل  اكعللللداء الم للللف   -حمراللللر  –و للللد و للللم ر كتللللر مؼ مللللؽ  فمرطللللة 

اللللل  ؽ كللللرمؾا  للللؾاا  آ  يت  للللر  ... ي سلللللف   لمللللؼ مللللؽ أ للللبرن ال للللؾن عملللللو ؼ  
 ولللللفحتمؾ  يللللل  كتلللللر مؼ  و و تملللللؾ  يللللل  اكمللللل   رللللللل ر مللللل  ؼ ملللللر اكمالللللراومم  لللللرح 

 للل عتممؼ مملللر ويق لللر م للل  عمللل  ملللر  لللف مؾ  للل  وحسلللؽ مظم للل   وجلللفى عمللل  م ملللؾم 
اللللل ا اكملللللف يللللل  م لللللفر  ور  ولللللد   وال للللل   الامولللللب لللللل   وضمللللل اء أعدا للللل  وااحلللللرر 

ف  وأرثلللللف م رمد لللل ل واللللل   ملللل     المؾحلللللد ؽ يلللل  الللل   ال لللل و  المبرركلللللة موللللف كلولللل
جمولللللب  ولللللل  يللللل  رم ولللللد رمملللللؼ الا لللللرح ورللللل م م أام لللللر و سللللل  آملللللرل ؼ ورسلللللموؽ 

يللللل   ايا لللللررم ؾ للللل ؼ وملر لللللة ملللللؽ يللللل  أعضلللللرا الم لللللف  ورلللللؾاوؽ أملللللفاؼ  وضوللللل رراؼ 
   و لللة الم لللري   مللل  ملللر جبلللف ا رثلللررأحلللؾال ؼ  واالررملللر  يللل  حلللؾ م ؼ مؾا للل  علللراف  

م للللر  وا تظ ؾاللللر مللللؽ أر ر  للللر    يلللل  رمللللػ ال للللرل مللللؽ ال  للللر ؼ التلللل  ا ت للللبؾار أا
 (15 ي ح    ال  ح وأ ظب البرطب ولؾ كف  المافمؾن."

" اللللللل  مللللللر هكللللللف    تظللللللف  ل  لللللل   فوي سللللللرل يلللللل  مقدمللللللة كتللللللرن "ر للللللر ب مؾحد لللللل
القمقولللل د  يلللل  كتر لللل    للللب  اكعولللل ( مللللؽ مولللل اح الف للللر ب ال للللرار  عللللؽ الام للللرء 

ل أن ر تلللللت  الممرربلللللة اكو اك لللللمؾنعمللللل  أ لللللمؾ وؽل  أم لللللرالمؾحلللللد ؽ. حوللللل  "  لللللرل 
 لللللت  الممرربلللللة   م لللللي "أملللللر  يلللللتن(ل واك لللللمؾن الللللللرم  أن ر إلللللل  م لللللي  ملللللؽ يلللللتن 

والللللؾ المسللللت مب  للللرككلف يللللل  السمسللللمة التلللل  م ولللللفار  –  للللد". أمللللر اك للللمؾن اكول 
يقلللللرل ي للللل "وكرن الف لللللؼ يللللل  الممرربلللللة أن  قلللللرل: "ملللللؽ أمولللللف الملللللثم وؽ الللللل  يلللللتن" 

تن" و لللدع  لللل   ملللر  موللل   للل ل رثلللؼح   لللثر   رلسلللتمل و  لللدع  لللل   ملللر   ر لللب  طلللرل  يللل
رثلللؼ  للللثر   رلب د للللة والت مولللد وال للللت  عملللل  ال بلللل   لللم    عم لللل  و للللمؼ  والتفيلللل ة 
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ل رثلللللؼ  لللللثر  عمللللل  المق لللللؾال و الللللتؼ  عمللللل  ال للللل ر ة  رثلللللؼ علللللؽ إملللللرم ؼ الم لللللد ح
 رلسلللللتم. والاظلللللرن ي للللل    لللللؾن الامللللل  علللللؽ الام  لللللة ومللللل ؼ الامللللل  علللللؽ الممتلللللؾن 

  تلللللر  المظمللللل  عمللللل  الف لللللر ب الللللل  طؾ لللللب   للللل  لوت لللللف  حق قلللللة اللللل ا  ال للللل ." وال
الف للللللؼ اللللللل   حللللللدا  القمقولللللل د  و تحللللللي أنح المتللللللرن كللللللرمؾا   للللللريغؾن عم لللللل  كللللللبح 

 (16 الم ريغة."

 :ع ف     اكحمف
يللل  الللل ا ع للللف ولللل د رفاجلللل  ال  للللؾه ال ف لللل  اي للللتم  يلللل   للللتا اكمللللدلم مت اللللة    

لم لللللتؽ الدامم لللللة  لللللوؽ أملللللفاء الملللللدن والممرللللللػ المام لللللة ورقلللللدم القلللللؾاح اي للللللبرم ة 
المللللدن الؾاحللللد    للللد اكمللللفى. ا للللتظر    للللؾ اكحمللللف أن  للللدمؾا  قللللر  ؼ  ػمظ  للللة  تملللل

   للللقؾط ر. وملللل  حللللؾال  مئتلللل  عللللرم ا ت للللفح م غم للللر عملللل  مد  للللة  فمرطللللة حتلللل
اللللل ا التفاجللللل  الس ر للللل  وال سلللللمف  إال أن ر لللللرر اكان اكمدلسللللل   ولللللمب علللللرم وال للللللف 
 ولللمب ملللرر ا لللتمف  تلللدي  م تالللر  كملللر  ومؾعلللر    تلللد  للل  ملللؽ الفوا للل  اكا  لللة. وكلللرن 

 لمف ر ب الد ؾام ة ال ف  ة م و  ي  ا ا اكان.
 للللر كلوللللفا  مللللر راللللف  وكمللللر إن مللللؽ وجللللؾ  ال للللفن الت د للللد والؾعوللللد  يلللل ن  للللوؽ جؾالر

ادملللة أو   قلللد  لللم   لللوؽ المت لللرر وؽ. و لللد رضلللم   الف لللر ب الد ؾام لللة م تلللؾى رملللػ 
الم للللرل رح أو احتللللؾح الم ر وللللرح التلللل  ن لللل ح ل قللللد ال للللم  وأح رمللللر  رلللل ر  الف للللر ب 

 للللرلة  للللدرح عللللؽ  للللمظرن  فمرطللللة  ؾ لللل  ف لتاد للللد  للللم   للللر  . "والللل ا ممللللؾه  ل
ال للللللم  الم قللللللؾا  للللللوؽ الاللللللر وؽ  إللللللل   اكول إللللللل  ممللللللػ أرجللللللؾن  رضللللللم   ايوللللللرر 

إيلللللرية كعلللللتم المملللللػ اكرجلللللؾام     دملللللة( رمللللل   لللللوؽ مملللللػ الم لللللفن أ للللل  ال سلللللؽ 
المف  للللل  و لللللوؽ مملللللػ  ولللللترلة  قلللللؾل يو لللللر: لللللل  مؼ ملللللؽ  قللللل  عمللللل  اللللل ا المتلللللرن 

 لللؽ  إ لللمرعوب   ؾ للل   لللؽ أمولللف المسلللمموؽ أ للل  الؾلولللد  و سلللم    أملللر اكمولللف عبلللد
ة ومرلقللللة والمف للللة وواا  آولللل  ومللللر الو للللر وأموللللف يللللفس  للللؽ م للللف   للللمظرن  فمرطلللل

 .(17 المسمموؽ
لملللر و   لللر عمللل  عقلللد ال لللم  الللل   أمضلللر  عمو لللر م لللب واللللدمر السلللمظرن اكوحلللد      

الم غلللللؼ  أ لللللؾ ال سلللللؽ أمولللللف المسلللللمموؽ  مملللللػ الم لللللفن  أ لللللد     مللللل  السلللللمظرن 
غللللؼ... المفيلللل   ممللللػ  وللللترلة اون ال  وللللة  ومللللؽ مضللللم   اممللللؼ أ  للللر السللللمظرن الم 



 ...............................................حتى نهاية القرن السادس الهجري  في األندلس يةالحرب النثرية رسائلال   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                66  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
                                                                                                    7 
 جمادي األول                                                                                                              

هـ4774                                                                                                                

  
                                                                                                                    63 

                                                                                                  كانون األول                                                                                                               
 م5349                                                                                                                

 316                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

 مضللل  حممللل  م ملللؼ  كملللر أمضللل  مللل  مملللػ  يللل ممؼأن أرارلللؼ امضلللرء  واللللدمؾل ي للل   
والللل   الف للللرلة الللل  مللللؽ  (18  وللللترلة  وأرامللللر م للللؽ أن ملبلللل  الللل ا ال للللم  م مللللؼ...".

 للللل ح الم لللللروراح الد مؾمر للللل ة  لللللوؽ اللللللدول الماتم لللللة. وا لللللر  لللللوؽ  لللللمظرن  فمرطلللللة 
  ي لللل  يمضللللرء الم راللللد  والممللللػ اال للللبرم  والللل  لتلبولللل  ال للللم   و  مللللر حولللل   للللدعؾ 

كملللر أمضلللرار كلللب ملللؽ مملللػ الم لللفن ومملللػ  ولللترلة. وال ولللػ يللل  حرللللة اللللفا السلللمب  
أو عللللدم إمضللللرء الللل   الم راللللد  يللللرن حرلللللة حللللفن رقللللؾم  و  مللللر حتلللل  وضن لللللؼ رللللدر 

 رح  ال فن مؽ  رعت ر.
   ر للللرلة يللل  طمللل  ال لللؾن ووج  لللر أ لللؾ عبللللد إلو لللرملللؽ الف لللر ب التللل  و لللم      

الولللل   الؾ للللرط   للللمظرن يللللر   قمللللؼ المررلللل  اكا لللل   إللللل مللللؾه  فمرطللللة "...آمللللف م
  ال ف لللل  ال قوملللل  التلللل   قللللؾل يو للللر: أمللللر   للللد حمللللد      ل  للللؽ عبللللد أ لللل  عبللللد

اللللل   ال   مللللد عملللل  السللللفاء والضللللفاء  للللؾا   وال للللت  والسللللتم عملللل   للللودمر ومؾالمللللر 
ملللر الللل   أوالملللر ملللؽ الللل  ؼ ملللر ل الللل   طمللل  طملللؾ  ال الللف  لللب البلللدر يلللتس.. ي لللر مؾال 

للللللر  م لللللل  م  للللللت   رن  ع  وللللللب  ن     ال م س  م  للللللب ف  ج  أوالمللللللر يلللللل  ؾل مللللللر  رللللللل  أ للللللؾ  ؾ لللللل  "ي   
" للللل  ؾن  . عمللللل  امللللل  ال أمملللللف عولللللؾ   ... ي تللللل  ا ن للللللؼ م قلللللد ملللللؽ المظ للللل  (19 ر   

ر للللرل  لظ للللر   وال عمللللدمر أاواح أا  للللة ر ظلللل   للللت م مللللة عملللل   جممت للللر المقظؾعللللة 
المؾ لللللؾية عظ لللللر  واال رملللللػ   لللللداا اار السلللللتم   لللللد م ؾيلللللل   لللللرلاوؾ   جملللللب الللللل  ؼ

وم لللللل   ور  للللل  جؾامب لللللر ال  للللل  وامم لللللر ك لللللرر التتلللللرر ع لللللؾ   رلسللللل  ... وجلللللفح 
الللللدمرء يلللل  الوللللؾار  والظللللف  كركم للللرر واكوا للللة... يظللللرس عر للللم ر ومست  للللم ر  

ن  الم  للللت   وللللف  للللر مؼ الم  لللل  الا للللر إللللل ومف لللل  مسللللرجدار وا رراللللر... ولللللؼ م لللل   
حللللوؽ  لللللدح اك لللللؾان... وللللللؼ ممللللبم  ولللللف لبلللللر  م ملللللر مؼ حللللوؽ مم  لللللر ملللللر البسللللل ر 

 (26 الممػ واكرثؾان... ووج    ر رل   بق  وكبح مؽ عمو ر يرن".
 غ لللف وايللل ر ملللؽ ملللتل الف لللرلة مسلللتؾى الم  لللة التللل  و لللم  الو لللر اكملللدلم     

والت د للللد. ي مللللل  يلللل  آمللللف أ رم للللر حوللللل  ر للللرم   فمرطللللة  آمللللف الم ر لللللب  ال  للللرر 
لسللللرن ممم للللر متحللللي طملللل  ال للللؾن مللللؽ السللللمظرن ال ر لللل  وم رولللللة ا للللتمرلة عظ لللل  

 وم فر  م كفا  ا ر   ر تبرحة التترر لب داا والؾ تح الت  حم    ر.
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 المب   اللرم :

 :م ر   ر ر ب ال فن ي  اكمدلم
 ولملللللؽ االملللللتت   ملللللؾن إنح كلللللبح كررللللل  رملللللرا ر لللللر م  رتموللللل   ا لللللر   م و لللللة.    

.  ولللللد أنح ر لللللر ب ر لللللر م  حسللللل  مؾيلللللؾع ر وم ر لللللبت ر والسللللل ر  الللللل   كتبللللل  ي للللل 
ال للللللفن  رعتبللللللرر المؾيللللللؾ  الموللللللتفه أوال   واعتبللللللرر كؾم للللللر جلللللل ءا  مللللللؽ الف للللللر ب 

 ي  المب  . أجمرل رالد ؾام ة ي  ال رل   رتسؼ  ا ر   عرمة م رول 
 مؽ ا   الا ر  :

مللللؽ المتللللرن البللللرري ؽ يلللل  ع للللفاؼ ورلللل ر  عملللل  إن كتر  للللر يلللل  ال رللللل  اللللؼ  -
لسلللللللرن الام لللللللرء واكملللللللفاء  ر لللللللؼ أن   لللللللض الام لللللللرء واكملللللللفاء   لللللللفرون 
ر للللر م ؼ   م سلللل ؼ. وهلللللػ كللللؾن المتر للللة رمت لللل   ممرمللللة م مللللة لللللدى ممرلللللػ 
واول اكملللللدلم. و لللللد ورا يللللل   للللل ر  الب للللل  أن اللللللؾيراء يللللل  رملللللػ اللللللبتا 

ان اللللللؾي ف كلللللرن  سلللللم   كلللللرمؾا ملللللؽ أوللللل ف كتلللللرن وأا لللللرء اكملللللدلم حتللللل 
  كرربر ( ي  اكمدلم.

  للللض كتر  للللر ما للللؾلوؽ ك للللبرن عد لللللد . حولللل  "إن  سللللمر مللللؽ الف لللللر ب   -
م ولللللثوار  ولللللف م لللللفويوؽ  ؾيلللللؾس  كملللللر أن علللللداا آملللللف م  لللللر ما ؾللللللة 
الملللللثل وؽ رمرملللللر   و متلللللري ال لللللؾ  اكول  ت لللللدا المتلللللرن ومللللل  ؼ ملللللؽ أمملللللؽ 

الت للللللف  عمللللللو ؼ  -نل للللللد ا –الت للللللف  إللللللل  رفجمتلللللل  و  ضلللللل ؼ ا للللللت رل 
 ؾيلللؾس ر لللؼ الب للل  يللل  علللدا مللللؽ كتللل  التلللفاجؼ كنح الللثالء المتلللرن ه كللللفوا 
لللف وأ للل  ال سلللؽ  لللؽ ال ضلللب وأ للل  الةبلللر   لللؽ   م  لللة ملللؽ الم للل  كلللر ؽ مبوح

 (21 ج  ف..."
م غلللللؼ الف لللللر ب ربلللللدأ   للللل  ة: ملللللؽ يلللللتن إلللللل  يلللللتن مللللللب "ملللللؽ أمولللللف  -

  تبللللف اللللل ا  حولللل  (22 المللللثم وؽ... إللللل  يللللتن"    لللل  ة اييللللفاا والاملللل (.
ب ال  . ب والمف    رقمودا  ي  هلػ الؾ     غ ف ا ؼ ووع  ة المف  

رولللللتمب الف لللللر ب عمللللل  ألقلللللرن الت غللللل ؼ يللللل  حلللللرل  لللللدورار ملللللؽ اكملللللفاء  -
مغلللللللفا  ؼ أو  للللللدورار مملللللللؽ الللللللؼ أاملللللل  مللللللل  ؼ. ورتسلللللللؼ  إلللللللل والام للللللرء 
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 رلمبرل للللة يلللل  الت غلللل ؼ عمؾمللللر . كلللل لػ رظللللؾل يو للللر مللللدا   الام للللرء واكمللللفاء 
 والدعرء ل ؼ ي  مقدمرح مظؾلة.

مللللؽ التقرلولللللد التللللل  حريغلللل  عمو لللللر اللللل   الف للللر ب اللللل  البسلللللممة والت مولللللد  -
 (. ب   عم ة وال  و مؼوال ت  والستم عم  ال ب  ل  

 للللف  الف للللرلة اك للللم   إللللل لمللللدمؾل  -أمللللر   للللد–واحت غلللل   للللل  الب د للللة(  -
 ي  أ مب ر.

ومللللؽ المتحللللي أن الف للللر ب التلللل  كرملللل   للللوؽ اكمدلسللللووؽ أم سلللل ؼ امللللت ح  -
  ي ملللللر ا ت لللللدح وايطرللللللة رك لللللرلو  البتت لللللة وال  لللللؾن البد ة لللللة والسلللللا  

علللللؽ رملللللػ اك لللللرلو   اك لللللبرنالمملللللؾه  إلللللل الف لللللر ب التللللل  كرمللللل  ر ؾجللللل  
ال لللللف   م لللللة  للللل مة  إلللللل وا ت لللللفح عمللللل  المقلللللدمرح التقمود لللللة واللللللدمؾل 

 ضبة.وواي ة ومقت
ممللللر  تحللللي أ ضللللر  اللللؾ طللللؾل ر للللر ب ال للللفن التلللل  رت للللد  عللللؽ ال  للللف.  -

ي لللل  رتمولللل   م تت للللرح مظؾلللللة يلللل  مللللدس الام  للللة أو اكموللللف رثللللؼ رظوللللب يلللل  
 و   الم فكة و    ال دو وج و  ال   ا م  ج س اكموف.

و ولللمب علللرم  مبللل  عمللل  اللل ا ال لللؾ  ملللؽ الف لللر ب  لللمرح الف لللر ب الد ؾام لللة  -
  مظ ة ي  الب رء واك مؾن.وال ايمور  ةمؽ حو  
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 :الاررمة
يلللل  اكمللللدلم مؾيللللؾ  وا لللل  و وللللمب   لف للللة ال ف  للللةف للللر ب الالمؾيللللؾ     للللد      

مفحملللة يم  لللة أطلللؾل ملللؽ أن   للل     لللر   للل    للل ا االمت لللرر  ولملللؽ اللل ا للللؼ  م للل  
الم لللرار  ملللؽ ملللتلملللؽ  للل ل الا لللد ملللؽ أجلللب التلللؾيف عمللل   لللدر مت لللؼ ملللؽ الم فيلللة 

 ال مم ة الت  اوتمم  عم  مرا  المؾيؾ . 
 مللللللؽ مللللللتل  ارا للللللة الللللل ا ال للللللؾ   الف للللللر ب عبللللللف ال  للللللؾر قللللللد ر قلللللل  ل للللللر ول   

أنح اللللل ا ال لللللؾ  ملللللؽ الف لللللر ب يللللل  اكملللللدلم  لللللد  إلللللل  الؾ لللللؾل ر للللل    ر م  ا لللللر  و 
ممللللره   إ للللفاااوللللتمب عملللل  مامؾعللللة مللللؽ المؾيللللؾعرح واك للللفا  حللللدامر أام للللر ملللل  

ا للللتم م اكمللللف هلللللػ  أوال . ور د للللد أاللللؼ م للللر   ر للللر ب ال للللفن يلللل  م  للللر حولمللللر 
 اكمدلم ور دااار  رثرم ر   وكمر اؾ وارا ي  متؽ الب  .

 الب رء   رن عؽ اف ر لؼ إم ر يقد وجدمر المضمؾن  حو  مؽ الف ر ب رمػ ر موب و  د   
 اكا رء مؽ ا تادام ر كلف الت  البتت ة ال ؾر و  رن الف ر ب رمػ عم    رم  ال  
  و   كمر ا ت رر   أم روب   أم م  ؾ ة أم ل غ ة م س رحال ؾر رمؾن  رمػ ي   ؾاء

 ال م اكتمرل لب رن وهلػ -ود د    اري -الف ر ب رمػ ي  المست رن الو ف ة ال ؾر
 .الف ر ب ا   م     ع د اكا  
 مؾ  لر اكمدلسل  ال  لف يل  لد أحتمل    ة لف لة ال ف  لاللػ وجلدمر أن الف لر ب كل      

  لدا يل  اللدعؾ  إلل  الا لرا يل   لبوب  أ ضلر ململ  و  التلرر  ا يل   لرري  وعف  لر إ لتم ر
ملؽ ملتل  أكرا م لرحمر ة اي تم وال ضرر  ال ف  ة ي  رمػ البقر   يمرن ال  د مؽ إ فايالر 

 المتر رح ال مم ة ع  ر.
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 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ال ؾامس
                                                           

  ر قو : إحسرن  بر   1احمد  ؽ ل المقف  التممسرم   م   الظو  مؽ   ؽ اكمدلم الفطو     (1 
 .217  ر1968اار  رار  وفوح 

ير   عبد ال ب  يتس الق س   أان الف ر ب ي  اكمدلم ي  القفن الارمم ال اف   اار البووف لم وف  (2 
 .129  ر1989  1اكران  أ-والتؾي    عمرن

  1986حريم عبدا   مضف  ال لف اكمدلس  ي  ع ف الظؾا   والمفا ظوؽ  اار الفوود    داا   (3 
 .274ر

 .249الم در م س   ر (4 
 .133-129أمغف ير   عبد ال ب  يتس الق س   م در  ر    ر (5 
 .129الم در م س   ر (6 
 .122-121الم در م س   ر (7 
 .136الم در م س   ر (8 
 .152-151رالم در م س    (9 
 .281  ر1/المامد  2ال موف : القسؼ ا ؽ  سرم:  (16 
 . 36-29  ر2م  1الم در م س :   (11 
 .276حريم  برهلل مضف: م در  ر    ر (12 
  1989جرم ة   داا  -اكتؾرا   كم ة ا اان أطفوحةيرا  روود حت : يؽ الف ر ب ي  اكمدلم   (13 

 .55ر
  الف ر ب ال لف ة ال ف  ة ي  اكمدلم حت  م ر ة القفن السرا  ال اف   . ي د م ترس  ة س ال م   (14 

 .12ر رلة مرجستوف  وف م وؾر   جرم ة ام القفى  كم ة الم   ال ف  ة  الس ؾا ة   ر
 ايمسرم ةر ر ب مؾحد ة  مامؾعة جد د (  ر قو : أحمد ع او   م وؾراح كم ة ا اان وال مؾم  (15 

 .119-118  ر1995 رلق  ظف   الق  ظف   
إ. الي   فويرم رل: مامؾ  ر ر ب مؾحد ة مؽ إمورء كترن الدولة المثم  ة  مظبؾعرح م  د ال مؾم  (16 

 ا.-  المقدمة ر  1941ال م ر الم ف  ة  الف رأ 
. رام ة احمد إ فان ؼ أ ؾ لبد   و ف ال فون وال تؽ ي  اكمدلم   ع ف     اكحمف(  ر رلة مرجستوف  (17 

 .13-8  ر2667  جرم ة ال ارس الؾط  ة  يمسظوؽ  وف م وؾر 
 .66يرا  روود حت : م در  ر    ر (18 
 .12/18 ؾر   ؾ  :  (19 
 .64-63يرا  روود حت : م در  ر    ر (26 
 .18ر ر ب مؾحد ة  مامؾعة جد د (: م در  ر    ر (21 
 .37الم در م س   ر (22 
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 الم رار
 القفآن المف ؼ   -
مؽ إمورء كترن الدولة المثم  ة  مظبؾعرح م  د   مؾحد  إ. الي   فويرم رل: مامؾ  ر ر ب -

   المقدمة1941ال مؾم ال م ر الم ف  ة  الف رأ 
 .1/المامد  2ال موف : القسؼ ا ؽ  سرم:  -
  ر قو : 1احمد  ؽ ل المقف  التممسرم   م   الظو  مؽ   ؽ اكمدلم الفطو     -

 .1968إحسرن  بر   اار  رار  وفوح 
مضف  ال لف اكمدلس  ي  ع ف الظؾا   والمفا ظوؽ  اار الفوود    داا   حريم عبدا   -

1986. 
رام ة احمد إ فان ؼ أ ؾ لبد   و ف ال فون وال تؽ ي  اكمدلم   ع ف     اكحمف(  ر رلة  -

 .2667مرجستوف  وف م وؾر   جرم ة ال ارس الؾط  ة  يمسظوؽ 
   م وؾراح كم ة ا اان وال مؾم ر ر ب مؾحد    مامؾعة جد د (  ر قو : أحمد ع او  -

 .1995ايمسرم ة  رلق  ظف   الق  ظف   
جرم ة   داا  -يرا  روود حت : يؽ الف ر ب ي  اكمدلم  أطفوحة اكتؾرا   كم ة ا اان -

1989. 
ير   عبد ال ب  يتس الق س   أان الف ر ب ي  اكمدلم ي  القفن الارمم ال اف   اار  -

 .1989  1اكران  أ-عمرنالبووف لم وف والتؾي    
ي د م ترس  ة س ال م    الف ر ب ال لف ة ال ف  ة ي  اكمدلم حت  م ر ة القفن السرا   -

 ال اف   ر رلة مرجستوف  وف م وؾر   جرم ة ام القفى  كم ة الم ة ال ف  ة  الس ؾا ة
 
 
 
 

 
 


